
VOOR SCHILDER EN 
BEHANGWERK 

SCH I LDERSBEDRI JF 

A.C. INKENHAAG C.V 
CEINTUURBAAN 249 
TEL: 72 06 72 

martin's 
place 

"voor uw hapje en drankje 
na de wedstrijd" 

v. Woustraat 241 	tel. 764491 

VON K 
VOOR GROENTE, FRUIT 
EN LEVENSM1DDELEN 

VAN WOUSTRAAT 235 
TELEFOON 71 36 24 

A. de Rooy 
v.h. A. N. KEIZER 

Van Woustraat 89, b.d. Ceintuurbaan 

AMSTERDAM -Z — Telefoon 727044 

edertvaren 

en ..,eci`erhandel 

voor al uw bloemwerk 

specialist in het verzorgen van rouwbloemwerk 
• en plantenarrangementen 

agriglia 
zzoixo 	 zaterdag tot 4 uur geopend 

oeintuurbaan 414 amsterdam-zuid tel. 72 28 56 

Garage Ouke Baas 
Verhuur van 200 auto's 1975 

Opels Rekord en Kadett, VW 1300 en VW,Fiat en Ford, Transit 9 pers. busjes, 
annex bestelwagens van 1 tot 2 ton 

v. OSTADESTRAAT 362-372 - TEL.020 - 794842 - 764351 
Verkoop van accessoires, onderdelen en toebehoren in onze autoshop 

'ALLES VOOR UW AUTO' 
van Woustraat 111 — Tel. 719108 
Tank nu ook voordelig aan onze 

WITTE POMP 
Tevens Quick-service, reparatie en wasmobile. 

St. Willibrordusstraat 433 — Tel. 762798 
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A — 



OpessicAt 31 and 1933 
Kan. rode*. 26 991 1980 

WM1110* 	 Gem Ok. T 130 
Sparipork Odium 	 env. A.F.C. Tabs 

13e jaargang nr. 22 	25-1-1977 

Offielee( 

Cantine-dienst: zon: DD Verkaaik en Kamminga. 

Consuldienst: de Hr.Kamminga. 

Y! 
* -X- * -X. * * * * 
* * * * * * * 

-X -X- -X- * -X. * 
* * * * 
* * * 
* * Vrijdagavond 4 februari 1977 is het 

dan zo ver !!! Taba gaat carnaval 

vieren. En voor die one keer in het 

jaar doen we het dan wel good, d.w.z. 

met zin 

En wie het mooist uitgedost is, voor die, staat er 

een prijs(je) to wachten. Hoe gekker, hoe beter 1.11 

Tot dan !I 

U 

BLOEMEN BESTEL LEN 

Voor al uw 
bloemwerken 
en 
plantendecoraties 

Tevens tuinaanleg en onderhoud 

v  tie/ ,A A 
rAl 

Heineken, 	Heineken 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zaterdag 29 januari 1977. 

Zat Sen 1: afd. 4: ADE - Taba, le veld, aanvang 14.30 
uur, SR Croeze, leider de Hr.J.Kooistra, 
verzamelen om 13.00 uur op het eigen veld. 

Zat Sen 2: afd. 55: VDO 4 - Taba 2, 2e veld, aanvang 
14.00 uur, SR Ottenhof, leider de Hr.F.v. 
Teeseling, verzamelen om 12.30 uur op het 
eigen veld. Veld gelegen Burg. Koot Sport-
park aan de Sportlaan. 

Pup A: 	poule D: CT0170 - Taba, aanvang 11.00 uur, 
leider de Hr.W.Martens, verzamelen om 
10.30 uur op het eigen veld, vandaar (per 
auto?? - misschien zijn er wat vrijwilli-
gers?? B.v.d.) naar Sportpark De Toekomst, 
onder Utrechtsebrug door, dan rechtuit door 
industrieterrein. 

Pup B: 	poule 5: Amstelland 2 - Taba 1, aanvang 
10.00 uur, leider de Hr.F.v.9rongelen, ver-
zamelen om 9.00 uur bij het eigen veld, van-
daar (misschien ook per auto???) naar Sport-
park Strandvliet, gelegen tegenover Sportpark 
De Toekomst (zie pup As). 

WEDSTRIJDPROGRAMMA voor zondag 30 januari 1977.  	.--== 	 
Zon Sen 1: afd. 202: TIW/A - Taba, le veld, aanvang 

14.30 uur, SR Drent, leider de Hr.J.Lazet. 
Zon Sen 2: afd. 215: Abcoude 3 - Taba 2, le veld, aan-

yang 14.30 uur, SR Kuyper, leider de Hr.A. 
Verkaaik, verzamelen om 13.00 uur op het 
eigen veld. 

Zon Sen 3: afd. 318: Taba 3 - ZSGO 4, le veld, aan-
yang 12.00 uur, SR v.Dienst, leider de Hr. 
H.Hendriksen. 

Zon Sen 4: afd. 427: Diemen 8 - Taba 4, 3e veld, aan-
yang 14.30 uur, SR Lagerwaa, leider de Hr.F. 
v.Drongelen, verzamelen om 13.00 uur op het 
eigen veld, vandaar naar Sportpark Spoor-
zicht, Harmonielaan 7a, Diemen. 

Jun A: 	afd. 522: St.Louis 	Taba, le veld, aanvang 
10.00 uur, SR Verhoef, leider de Hr.H.Smit, 
verzamelen om 9.30 uur op Sportpark Miaden-
meer, achter de ijsbaan. 

Jun B: 	afd. 621: Ajax 4 - Taba, 2e veld, aanvang 
10.00 uur, SR Vos, leiders de HH Sandbrink 
en Kuyper, verzamelen om 9.30 uur op Sport- 

Jun C: 

Zat Sen 1: Gebr. Hillenaar,G.Wolkers,R.Nieuwenhuis,H.Smit, 
Gebr.Bunschoten,J.v.d.Linden,J.Koning,j.Fransen, 
HoMerle,J.Kooistra,E140163eft 1 MIOUSSoy 

Zat Sen 2: H.v.Coeverden,P.Dammen,P.Drehsen,WoNieuwenhuis, 
N.Loo,S.Osinga,Gebr.Sandbrink,R.Kuyper,L.Schotte, 
G.Serier,B.Schermer,B.Wustenhoff, 	,Stui- 
venberK. 

	

Pup A: 	F.v.Drongelen,R.Hillenaar,R.v.d.Waard,J.Robijn, 
R.Kruithof,J.Stapper,B.Nooitmeer,R.Martens,R. 
Blerhuizen,M.Hof,L.Held,A.Serier. 

	

Pup B: 	MoRoele,M.Sandbrink,MoSpijker,R.v.Drongelen,J. 
Antenbrink,A.Eisinga,J.Kraan,M.Klinkum,E.Stapper, 
Gebr. Andriessen,M.de Groot. 

Zon Sen 1: op de training. 
Zon Sen 2: A.H.v.d.Bos,J.Kamminga,M.D.Anastacio,C.Iske, 

A.Verkaaik,H.Vwrhaar,/tAlOW ,HoMoehring,LoWal- 
gering,A. de Loor, Th.Willemsen.Th. de Bge 	/ 

Zon Sen 3: T.Louiss,J.v.Drongelen,C.Yvel,D.Draak,R.v. 
Londen,P. & J.Verbij,R.Verkrooat,H.Outmayer, 
P.v.Oornewal. 	J. Bakrie .+110•140oViiN 

Zon Sen 4: Fo v.Drongelen,H.Grobben,C.Yvel,Fev.Oostburg. 
I.Muller,D.Boersma,N.de Vries,R.Mud,P.Morcgs, 
E.Sterk,E.Breidel,A.Penge1,141 .v.d.Sterrenibel1i1shaft. 

	

Jun A: 	J.Kamminga,R.Reitsma,M.Betting,S.Gravenbeek, 
H.v.d.Kolk,R.Patrick,M.Scheltus,P.Steyn, 
D.Vijsma,R.A.Mud,M.Brown,M.Ho-A-dingo 

	

Jun B: 	W.Degenhart,RoDix,S.Dort,J.Fleury,J.Savijn, 
B.Lazet,R.Meyerhoven,GoOsinga,J.Samson, 
00Simons,F.Verkaaik,J.Blokland,E.Westhoff, 
M.C.Ho-A-Hing,D.de Getrouwe,R.Heyboer,F.Poor-
son. 

	

_Jun C: 	HoBergwijn,S.Degenhart,E.Lazet,M.Simons,F.Smit, 
D.Streefkerk,F.v.Suydam,C.Telesford,R.Warning, 
R.Kramer,J.SchultZ,R.Zuiderduin„DoBruynder, 
R.v.d.Heide 

Voorland, achter het Ajax-stadion. 
afd. 722: TIW/A 	Taba, 3e veld, aanvang 
14.30 uur, SR NN, verzamelen om 13.15 uur 
op het eigen veld. 

JIL AL IL 
OPSTELLINGEN 
JILJL Jib  
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lotto tote 

U NOG NIET ? 

SPEEL DAN OOK LOTTO EN TOTO: 

EN STEW DAARMEE UW VERENIGING. 

1LKE WOENSDAG-EN VRIJDAGAVOND IN 
TE LEVEREN " " " " "  

HET MOET ME VAN HET HART:  
dat het, nu ik dit schrijf, wederom een trieste, 
traploze zondag is. De H.H. (nee, niet ha, ha, 
ft is al erg genoeg)voetballers kunnen gedag zeg-
gen met hun handje. Echter niet tegen vrouw en 
kroost want ze 'hoeven' niet de deur uit. Als ik 
een blik naar buiten were valt mijn oog op de door 
snaakse sneeuwbuitjes achtergelaten pluriforme 
plassen die de witte wade hebben vervangen, de 
velden van het sportpark Elzenhagen verstjeren 
en alle hoop de bodem insijpelen. Dan dringt zich 
onwillekeurig de kreet aan me op: 
„Help:/De redactie verzuipt."(echter niet in 
toegezonden copy). En geen levend lid die een helpen-
de hand toesteekt. Tenminste, ik heb nog geen 
reactie op mijn red-actie voor de redactie ge-
zien in ons aller clubblad. Geen nood;redacties 
worden door de nood en te weinig steun vanzelf 
,selfsupporting'. Deze belangrijke organen zijn 
beslist niet gewend verwend to worden. Gevolg: 
men is bij voortduring bezig te bepeinzen hoe ze 
het clubblad zullen vullen. En dan zou het toch 
wel fijn zijn te weten wAtt de leden interesseert 
en wat ze graag in de T.T.(veranderd) zouden zien. 
Een hint naar 721500 en de redactie zorgt voor 
uit-be-en afwerking. 
:Naar tracht eerst zelf eens wat in mekaar te zetten. 
Jammer dat dit niet gebeurd. Waarom eigenlijk niet? 
ZO weinig zelfvertrouwen en twijfel aan eigen moge-
lijkheden? Een ieder vertelt toch wel eens iets 
amusants wat hij/zij heeft meegemaakt of gelezen?-
Welnu dan, dat zet je gewoon op pqpier. Dat is 
heel wat geduldiger dan menig toehoorder. Wat zegt 
U, gemakkelijker gezegd dan gedaan?-W61,z6g het dan, 
eventueel tegen Uw bandrecorder of vrouw/verloofde. 
Samen kunt u dan op zo'n waterige zondag een droog 
verhaal in elkaar zetten. Je wacht de reacties 
rustig of door een pseudoniem te gebruiken. Gewoon 
niets zeggen en met een nietszeggend gezicht rond-
lopen. Als je je kop houdt kun je je gezicht niet 
verliezen; zou trouwens geen gezicht zijn.-Wat zegt U 
di weer, een pseudoniem kiezen is ook moeilijk? 
Welnee,(raar woord eigenlijk, wel-nee, net zoiets 
ais vol-ledig), er is niks an. Wat denkt U b.v. van 



AI 

T.Huiszitter of v.d.Schoen-aan den Wilgen?-0f 
zelfs van N.O.G.Meerregen?-Dit laatste zal me wel 
niet (weer zoiets,wel-niet)in dank afgenomen wor-
den. Hoeft ook niet,het kan me gestolen worden. 
Laten we eerlijk wezen, U wilt toch ook graag 
meer vinden in het clubblad dan enkele od dubbele 
enkelbreuken of andere voetbalzaken? Daarom, 
als je ergens v6Or bent, moet je er ook A.chter 
durven staan. Geef jets en 1161.1 het,n.l. je woord. 
Wie durft als eerste? Als er een schaap over de 
dam is volgen er meer, weet je. Dit laatste, 
-VEET JE- is tevens de titel van een vermakelijk 
vers dat geschreven werd door B.v.Aeurs en luidt 
als volgt: 

'k Heb er dukkels, weet je 
Op gelet, 
WA veur stopwoord, weet je 
leder het; 
Ielk herhoalt dat, weet je 
Ien 't gesprek 
Duuzend keren, weet je 
0 zo gek. 

Maor 't gekste, weet je 
Van 't geval, 
Daorvan merk ie, weet je 
Niemendal; 
Lacht hum iemand, weet je 
Daoemee uut, 
Weet ie zelf niet, weet je 
WA It beduudt. 

Vaoder zaolger, weet je 
Zei altied: 
„Weet je" - En edges, weet je 
Wist ie 't niet. 
En ie leerde, weet je 
DA niet of 
Veur ze 'em droegen, weet je 
Naor 't graf. 

Jao, nog sterker, weet je 
Ome Jan 
Sprak er Vaoder, weet je 
Dukkels van; 
„Laot 'et" zei die 	„weet je 
't Steet zo gek"- 
En hie zelf had, weet je 
Dit gebrek. 

Tja, vele mensen gebruiken stopwoordjes, let 
er maar eens op. Ik prijs me gelukkig er zelf 
geen last van to hebben, weet je. 

1.E.Dewerker.  

Van de fam. de Kriek kregen wij het bovenstaande 
kaartje, waarvoor veel dank. Tevens, namens het 
legioen, van harte proficiat ::1 

8 

Eric heefi een broerije gekregen. 
Zijn naam is 

'Vermeil 

Flip en Lies de Kriek 

Amsterdam-O., 19 januari 1977 
2e van Swindenstraat 17 

Tijdelijk: 
Anna Paviljoen, kamer 203 
Amsterdam-O. 

9 



I
A. H. DUYNKER 
ELECI RO 	INISCH 	BUN' /Ad 

t.v. en 
alarmsystemen 
Kanlool 	Hoknois-di .,1 

l9c1r,r1111 

interview 
Interview: 

Voor Ifw gezelligheid en 

Ulor drankje na de 

wedstrijd: 

Een interview met een persoon, die liever 
anoniem wenst te blijven. De heer Tjeerd 
Abbac wil hiervoor liever geen redenen 
noemen. 
Vraag red.-lid: Hoe denkt u over de huidige 
situatie in de voetbalpolitiek? 

e Antwoord: Ja: 

STILTE 

W
Tweede vraag red.-lid: Hoe denkt u over de 
huidigefform-outlay' van de Taba/Treffer? 
Antwoord: 

S 

BAR 
(lanai 

hoek Burg. Tellegenstr./ 
Willem Pastoorstr. 

Voor 7 kwartjes 
kunt u zondag 
rijk worden in de 
Lotto. 

Ruyschstraat 104 
bij de Camperstraat 

TELEFOON: 358927 - 356573 - 943493  

. -13131  

CS 5  
11\ 

(red.) 
Vraag: Wilt u iets vertellen over u zelf 
en hoe u betrokken bent geworden geweest 
te zijn te komen bij de AFC Taba? 
iir.T. Abbac: Nou, dat is ee.nlang verhaal: 
Op 40-jarige leeftijd stond ik al in de 
A-pupillen, waar ik met mijn weergaloze 
schijnbewegingen iedereen, dus ook mijn 
medespelers, op het verkeerde been zette, 
dust Toen promoveerde ik naar de B-pupil-
len. Heel jong dus nog steeds. En nog 
voor de winterstop van '63 was ik al wis-
selspeler bij het veteranenelftal, dust 
Verslaggever: 	Ohl 
Tjeerd: 	Ja, 

een vraag stel- 

idee gekomen om mij to interviewen, of 
zo lets dergelijks? 
Red.: Ten eerste door gebrek aan copy en 
ten tweede om de red-actie van 1.E.Dewer- 
ker een beetje van de grond to helpen, dus! 

11 
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Alle maten 

	

HELANCA 
	+ Voetbal-, Zaalschoenen 

+ Adidas 

	

trainingspakken 	+ Puma 

	

in diverse 	+ Quick e.a. 

	

kombinaties 	+ Uw clubuitrusting altijd 
voorradig 

+ Bigen reparatie-inrichting 

TABA-LEDEN KORTING OP ALLE ARTIKELEN 

wat Oh! 
Verslaggever: 	Oh, nlets! 
T.Abbac: 	ik u ook even 

lent? 
Vers.: 	NEEN! 

Hoe bent u Tjeerd: 	op het belachelijke 



Verslaggever: Nog titan vraagje; 
Denkt u, dat u a.s. (-antropiumniom 
suppositatiumop) vrijdag 

4 Hesp Febrero 
Febbraio 
februari 

Sarphati's drogisterijen Februar 
February 
Fevrier 

Alb. Cuypstraat 184 
DRANKEN SERVICE _ 
WIJN — DISTILLEERDERIJ 

Amsterdam Z. 
naar het carnaval gaat? 

Tjeerd Abbac: Nou op zo'n stomme vraag zal ik 
dan eens serieus antwoorden: 

Wijnen, Cognac, Gedistileerd uit 
binnen- en buitenland 

Mleengevestigd 

Jazeker niet, ik ga wel dus, want 
het wordt dear een ontzettend gezellige boel, 
dus; met dinges en dinges erbij. En zo van 
VIJFENDERTIG pits, dus: 

Verse : Misschien nog een heel klein vraagje? 
Tjeerd: Neen, ik heb er nou goed'tabac'van, 

DUS1 

Voor Geneesmiddelen 
Parfumerieen 

Reform 
Kruiden 

Weesperzijde 130- 131, telefoon 352616 
Amsterdam 

en behang 
nu oak: Hout- en ijzerwaren 

Sargentini 
Hemonystraat 48 - 50 — Telefoon 

, y 

De W 
HET ADRES VOOR AL UW 

SPEELGOED 

Fr. van Erve 

Graaf Florisstraat 15 
Tel. 94 63 90 

GROTE SORTE RING IN: * * * * * * * * 

LEGO PLAY-MOBIL 

FROBELDOZEN 

Levering en onderhoud v 
Gashaarden en Centrale ver 
Wasautomaten 
Geisers, Fornuizen enz. 

RUYSSTRAAT 118 
TELEFOON: 020 — 35 70 29 

Schoorsteenvegen 
Lid A.S.P.B. 

SLEUTELS VOOR AUTO OF WONING 

zaalv. van 
: woensdagavond 2 februari 1977  - Bijlmermeer 

aanvang 20.20 uur, afd. R4C, 
Taba 2 - Pretorius 3. 
Gaarne een half uur voor de wedstrijdaan 
aanwezig. 

Voor 
((lie soon 

ROOKARTIKELEIV 

De Sleutelkoning SIGARENMAGAZIJN 

W.O. RODEN 

12 
Hemonystraat 66 — Telefoon 71 63 39 

Reparatie alle soorten sloten Van Woustraat 91 —  Telefoon 
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